
APSAUGO, ATSTATO, STIPRINA



MAKSIMALI APSAUGA, PUIKUS REZULTATAS JŪSŲ PLAUKAMS
Pidiellle S.p.A. laboratorijų nuolatiniai moksliniai tyrimai leido sukurti LINK-D. Tai išskirtinė produktų linija, 
atstatanti plauko žvynelį, apsauganti, atkurianti plaukus po bet kokio cheminio ar mechaninio poveikio. 
Pažangiausios formulės, tiksliniai mišiniai, apčiuopiami rezultatai – paprasta ir lengva naudoti.

NUO DABAR PLAUKAI TURI NAUJĄ SĄJUNGININKĄ!
LINK-D suteikia plaukams, tai ko jiems trūksta, apsaugo nuo techninio poveikio ir atstato pažeistas vietas. Su 
savo specifine, inovatyvia formule, LINK-D leidžia atlikti bet kokias procedūras salone, paliekant kliento plaukus 
idealios būklės kiekvieną kartą. Visa tai padaroma neprailginant procedūros laiko, nepakeičiant galutinio 
siekiamo rezultato.

MAKSIMALUS, UŽTIKRINTAS REZULTATAS – PATENKINTAS KLIENTAS.

KODĖL 3 ŽINGSNIAI?
Todėl, kad kiekvenas žingsnis, yra atskira veiksmo dalis, bet 
sukuria bendrą sinergiją procedūros metu. Tam, kad atstatyti 
plauko saitus, stiprinti ir sujungti juos, kad gautume matomą 
ir apčiuopiamą rezultatą. Šviesinimas milteliais, šviesinimas, 
dažymas, tiesinimas, ilgalaikio garbanojimo procedūros daugiau 
nebebus problema. LINK-D apsaugo plaukus, stiprina, atkuria, 
padaro švelniais ir blizgiais, nepakeičiant atliktos procedūros 
galutinio rezultato.

FORMULĖ IR AKTYVŪS INGRIDIENTAI
• Argininas: tarp svarbiausių plauko keratino komponentų, argininas yra dalis odos  

natūralaus drėkinimo faktorių. Jis drėkina ir gerina galvos odos ir plaukų būklę.

• Kompleksas, paremtas keratino, bambuko lapų ekstrakto ir laccase enzimų junginiu: šis kompleksas sukuria molekulinę struktūrą, 
kuris apgaubia kiekvieno plauko kamieną, kuris neleidžia plauko spalvai blukti ir sugeria žalingus UV spindulius. Papildomai, laccase 
enzimai atkuria pažeistus disulfidų saitus, stiprina plauko žvynelius.

• Kompleksas iš sojų fosfolipidų liposomos: šis kompleksas padaro keratiną tvirtesnį, stiprina ir atkuria aktyvių formulės ingridientų 
veikimą.

• Kompleksas iš sojų ir kviečių amino rūgčių: turi aukštą koncentraciją cisteino ir lizino, panašią į natūralaus keratino struktūrą, šis 
junginys turi atkuriamųjų savybių, kurie stiprina plauko žvynelius.

• Kopolimeras sudarytas iš augalų baltymų, kurie gali prasiskverbti į plauko kamieną ir sukuria apsauginę plėvelę kiekvienai kutikulei. 
Dėka jų mechanizmo, veikti plauko struktūrą, padaro plaukus stipresniais, labiau atspariais lūžinėjimui, kartu apsaugant nuo karščio.

• Sichuan pipirų ekstrakto: iš augalų, naudojamų tradicinėje kinų medicinoje dėl jų raminamųjų savybių.

PRIEŠ PO 3 ŽINGSNIŲ TERAPIJA PLAUKAMS

INTENSYVI SPALVA
Bambuko lapų ekstraktas



STIPRINAMASIS POVEIKIS
Sojos ir kviečių amino rūgštys

KODĖL JŪSŲ SALONAS TURĖTŲ DIRBTI SU LINK - D

• Lengva naudoti
• Saugios formulės, garantuotos Pidielle S.p.A. laboratorijų
• Pagaminta Italijoje. Kokybė garantuota aukščiausių standartų
• Nepakitęs rezultatas atliekant bet kokias technines procedūras, kuriant netgi ultramodernius stilius
• Patenkintas klientas atlikus procedūrą
• Aukšta kokybė už prieinamą kainą
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LINK -D

250 ml      Net Wt. 8.6 oz. / 245 g

LINK - D NR.1
500 ml 

LINK - D NR.2
500 ml

LINK - D NR.3
250 ml

LINK - D NR.1
tai inovatyvus profesionalus plaukų gydymo produktas, 
kuris, įdėjus į cheminių procedūrų produktus, sukuria 
naujus disulfidų ryšius, tuo pačiu metu apsaugodamas 
plauką. Tai puikus sąjungininkas, kad apsaugotų 
plaukus nuo streso, kurį sukelia bet kokios cheminės 
procedūros.

LINK - D NR. 2
tai inovatyvus profesionalus plaukų 
stiprinimo produktas, kuris sujungia 
saitus, sukurtus LINK - D Nr. 1.  
Jis drėkina ir maitina plaukus.

LINK - D NR. 3
tai inovatyvus profesionalus 
plaukus stiprinantis produktas, 
skirtas naudoti namuose. Sujungia, 
LINK - D Nr. 1 sukurtus saitus, taip 
pat drėkina ir maitina plaukus.

LENITIVO / SOOTHING / LENITIVAS
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RAMINAMASIS POVEIKIS
Sičuano pipirų ekstraktas
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